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Geachte heer Ten Hoopen,

Uw brief
itH/P0/TvdH/2012/140

Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de datum
en het kenmerk van deze
brief.

Het advies van Actal van 17 december 2012 inzake de borging van
voedselveiligheid in België, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk (VK),
en het door SIRA Consulting uitgebrachte rapport Levensmiddelenhygiëne in vier
EU lidstaten, geven mij aanleiding tot de volgende reactie.

Rapport Levensmiddelenhygiëne in vier EU lidstaten

SIRA rapporteert dat België, Duitsland en het VK strengere eisen stellen dan
Nederland inzake de gekoelde opslag van zelfbereide producten in de detailhandel.
In Nederland mogen deze producten zonder meer 2 dagen bewaard worden bij ten
hoogste 7 °C of 3 dagen bij ten hoogste 4 °C. Ondernemers in België, Duitsland
en het VK dienen zelf op basis van (kostbaar) microbiologisch onderzoek van ieder
product de verantwoorde bewaarcondities vast te stellen.
Wat betreft ongekoelde presentatie van levensmiddelen blijkt dat Nederland ook
goed «‘scoort”.
In Nederland is ongekoelde presentatie gedurende maximaal 2 uur zonder meer
toegestaan voor alle producten die voor directe consumptie worden aangeboden.
In België is ongekoelde presentatie van bederfelijke levensmiddelen slechts
toegestaan indien uit microbiologisch onderzoek blijkt dat dit uit oogpunt van
voedselveiligheid verantwoord is. Microbiologisch onderzoek is in België dus ook
vereist indien sprake is van een periode van ten hoogste 2 uur.
In Duitsland is het niet toegestaan om bederfelijke producten ongekoeld te
presenteren. Uitzonderingen zijn slechts toegestaan als die door wetenschappelijk
onderzoek zijn onderbouwd.
Ongekoelde presentatie zonder voorafgaand microbiologisch onderzoek is derhalve
slechts toegestaan in Nederland en het VK. Het VK hanteert daarbij een langere
periode dan Nederland (ten hoogste 4 uur in plaats van ten hoogste 2 uur).
Al met al stel ik vast dat de borging van voedselveiligheid op de door u
onderzochte twee aandachtspunten, in België en Duitsland meer belastend is voor
het bedrijfsleven dan in Nederland. Het VK is op één onderdeel meer belastend
dan Nederland, en slechts op één onderdeel iets minder belastend dan Nederland.
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Uw drie adviezen en slotsignaal
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Uw eerste advies neem ik over. Ik zal uw bevindingen bespreken met deskundigen
van de NVWA, vervolgens aan de orde stellen in het Regulier Overleg Warenwet
(ROW), en daarna een besluit nemen. Indien ongekoeld presenteren gedurende
4 uur uit oogpunt van voedselveiligheid verantwoord blijkt te zijn, dan zal ik
bevorderen dat mogelijk te maken.
Uw tweede advies neem ik over. Aan de NVWA en het ROW zal ik de vraag
voorleggen of de grenswaarden voor gekoeld presenteren nog actueel zijn. Indien
nodig zal ik ook andere deskundigen raadplegen. Daarna zal ik een besluit nemen.
Uw derde advies onderschrijf ik. Voor zover mij bekend is dat advies reeds in
overeenstemming met de dagelijkse praktijk. Desalniettemin zal ik ook dit punt
aan de orde stellen in mijn overleg met de NVWA en het ROW.
Uw slotsignaal dat “inspecties met enige regelmaat strengere eisen stellen aan
specifieke onderdelen van de hygiënecode” zal ik voorleggen aan en bespreken
met de deelnemers aan het ROW. Indien nodig zal ik nader onderzoek laten
uitvoeren en op basis daarvan besluiten nemen.

Hoogachtend,
de minister van
I1gezondheid,
elzijn en S rt,

‘.E.hippers
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